PV+ESS+EV Integration of smart grid + smart
building + smart e-Mobility
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Какво е Smart Grid?

2

Предпоставки за развитие – 3D модел
PV система за собствено потребление: 30 – 50% спестявания

Децентрализация

Дългосрочна предвидимост при разходите за ел. енергия
Спестява разходите при необходимост от реновиране на ел.мрежата

До 90% намаляване на CO2 емисиите през 2050

Декарбонизация

Нулево енергийни сгради
Енергийна ефективност – Реконструкция и подмяна на оборудване

Възможност за дистанционно управление и мониторинг

Дигитализация

Интеграция на възобновяеми източници, автоматизация и др.
Оптимизация на разходите за електроенергия
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Интегрирани сградни PV системи - BIPV
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Покривна PV система (1)
ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ДГОВОР С ФИКСИРАНА ЦЕНА
ЗА НАЕМ
Инсталирана мощност



200 kWp

Локация



Разград, България

Специфичен добив



1 250 kWh/kWp/year

Загуби на производителност



0,30%pa

Обща генерирана ел.енергия



250 kWh за първата година

НАЕМНА Цена без ДДС



64,00 EUR/MWh фиксирана цена за целият период на наема

ПЕРИОД на наем



20 години

Оборудване




Водещи PV марки
Стандартни гаранции

Други условия

Пълно застрахователно покритие
Достъп до системата за онлайн мониторинг
Отворена за по-нататъшното интегриране на смартгрид, включително
електрически превозни средства, станции за зареждане
 Не са предвидени специални изисквания към покрива, а се предполага типично
инженерно решение.
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Покривна PV система (2)
Основни Предложения
 Текущата крайна цена за електроенергия, която се замества от ФвЕЦ: 76,91 EUR/MWh, образувана от 1:
Цена за доставка

82,00 BGN/MWh

Цена за пренос през електропреносната мрежа

8,15 BGN/MWh

Цена за достъп до електропреносната мрежа

1,09 BGN/MWh

Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за небитови потр. ЕНЕРГО-ПРО

8,00 BGN/MWh

Цена за пренос през електроразпределителната мрежа Ср.Н. ЕНЕРГО-ПРО

11,93 BGN/MWh

Такса задължения към обществото

37,25 BGN/MWh

Такса акциз

2 BGN/MWh

 С всяка изминала година цената на електроенергия се увеличава с до 3%
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Покривна PV система (3)
Намаляване сметките за
енергия
Приблизително EUR 206К

Дългосрочно обезпечаване на
част от електроенергията
Фиксирана на EUR 64,00/MWh
без ДДС

Онлайн мониторинг и
енергиен мениджмънт

Възможност за
интегриране на Smart
grid

Редуциране на CO2 230t/year
Ако приемем, че 1kWh = 0,93 kg CO2

Променен профил на
потреблението на ел.
енергия
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Как PV системата променя товаровия профил?
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Ползи от ССЕ при търговски и индустриални приложения
Спомага за намаляване на потреблението на електроенергия в пикови
моменти, имайки възможност да използва съхранената енергия в
периоди, когато цената на ел. енергията е висока.

Осигурява резервно захранване на цялата ел. инсталация или на
приоритетни консуматори, в моменти когато е прекъснато захранването
от обществената електрическа мрежа.

Повишава процента на използване на фотоволтаичната система и
респективно увеличава процента на собствено потребление на
произведената от PV системата електроенергия.

Възможност да се използва системата за съхранение за енергия за
предоставяне на допълнителни услуги директно към оператора на
разпределителната или преносната ел. мрежа. Компренсиране на
реактивна енергия, регулиране на честотата, регулиране на
напрежението..
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Световни пазари и развитие на ССЕ
•

През 2017 година е инсталирано
най-голямо количество [MWh]
системи за съхранение на
енергия измерено на годишна
база

•

Световния пазарен оборот
нараства средно с 30% на година,
водено от намаляване на цените
на батериите

•

Пазарът на домашни системи
нараства със 73,9% през 2017
година

•

Основни пазари за системи за съхранение на енергия
са Германия и Англия в Европа, САЩ, Китай и
Япония.

•

Основен мотив за увеличаването на нови инсталации
е значителното намаляване на цената на батериите
(предимно Li-ion) през последните години
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Къде е България и Югоизточна Европа?
•

Преобладават ПАВЕЦ като технология
за съхранение на енергия

•

Най-голям капацитет по отношение на
ССЕ – Украйна, Полша и Чехия

•

Необходимост от нови инсталации на
ССЕ ще бъдат породени от
необходимостта за стабилизиране на
мрежата при интеграцията на голямо
количество ВЕИ

Пречки и предизвикателства при развитието

•

Голяма част от пазара на електроенергия е все още регулиран, предимно от държавни компании.

•

Труден достъп до финансиране на такъв тип проекти.

•

Разпределителната мрежа в региона е остаряла, вместо инвестиция в реконструиране на
електрическата инфраструктура, инсталиране на ССЕ в определени региони може да стабилизира
мрежата.
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Изменение на профила при PV + Storage
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E-Mobility – EV. Защо?

Повишаващото се
замърсяване в градска
среда

• Изследвано е, че газовете от автомобилите, влияят
директно на здравето на гражданите

По-стриктни регулации

• Разрешените лимити на CO2 в ЕС ще бъдат намалени,
което ще доведе до увеличаване на цените на автомобилите

Промени в мисленето на
хората

• В бъдеще хората ще израстват повече, ставайки все поскептични към конвенционалните автомобили, виждайки в
тяхно лице проява на безотговорна консумация
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Предимства на електромобилите
Експлоатация

Икономия

Ниски оперативни разходи

3 пъти по-икономични в сравнение с
конвенционалните автомобили

Технологично състояние

Екологичност

Интегрирани последни
технологии и съвременен
подход

Екологично чисти и
опазващи околната среда

Надеждност

Спокойствие

Надеждни и напълно
безопасни

Ниски нива на шум в градска
среда
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Споделена Мобилност?
Наем на автомобил за кратък интервал от време
Използване на един автомобила от няколко човека
По-добра градска среда – намаляване на нужния брой
паркоместа
По-чиста градска среда – електромобилният транспорт не
отделя вредни емисии
Бързо навлизане на електромобили – не е нужно закупуването
им, а единствено се заплаща времето за тяхното използване

Гъвкаво паркиране
Безплатно паркиране в
центъра на София
Ниски разходи
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V2G – Mобилна система за съхранение

Предимства:





Възможност на собствениците на EV да участват в балансирането и да генерират допълнителни приходи
Динамично регулиране на товаровия профил
Управление на производството от PV системата
Регулиране на напрежението, реактивната мощност и честотата към мрежата, към която са присъединени
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До къде е България с електромобилността ?
 3.8 милиона превозни средства
 87% над 10-годишни, 40% над 20-годишни
 Електрически: ~500 електромобила (>70% втора ръка) + ~600 регистрирани дву-, три- и четириколки
(1% от новите продажби е текущия дял в САЩ и Европа)
 Хибриди: ~ 2500 автомобила, много малко от тях PHEV
 Зарядни станции: ~ 100 точки, от които 10 DC
Електромобили
2017

2020f

2025f

2030f

Сценарий “без промяна”

500

3000

10128

23256

Сценарий “1% от автопарка”

500

41000

138415

317829

Сценарий “3% от автопарка”

500

124000

418620

961240

Зарядни станции 22 kW
2017

2020f

2025f

2030f

Сценарий “без промяна”

80

300

1013

2326

Сценарий “1% от автопарка”

80

4100

13841

31782

Сценарий “3% от автопарка”

80

12400

41862

96124
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Smart Building

Internet of Things

Smart meter
 PV система за собствено
потребление
 Дългогодишно обезпечаване
на част от разгодите за
електроенергия

 Доставка на електроенергия
от обществената ел.мрежа
 Балансиране на енергията
 Изготвяне на прогнозни
графици

Smart Building

 Система за съхранение на
енергия
 Управление на енергийния
баланс
 Резервно захранване

 Опериране на зарядни станци
 Отраване на електромобили
под наем
 eCar Sharing -






Facility Management
Управление на разходите
Проектен мениджмънт
Управление на имотния актив
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Благодаря за Вниманието!
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